
 

„NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO- ZRÓB KROK KU POZYTYWNYM 

ZMIANOM” 

 

W domu powinniśmy czuć się bezpiecznie. Dom ma być miejscem , w którym 

jesteśmy kochani , chronieni, gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy lub 

nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią, w której 

chronią się przed stresem życia. Jest niebezpiecznym miejscem , gdzie 

regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych , gdzie są również 

wykorzystywani seksualnie. 

Nadużywanie alkoholu, oraz przemoc w rodzinie ze względu na skalę zjawiska, 

jak i bardzo poważne, negatywne konsekwencje, stanowią jeden                

z największych problemów społecznych.  

Przemoc domowa bardzo często spowodowana jest uzależnieniem od alkoholu.  

Należy pamiętać, iż alkoholizm przyczynić się  może do wielu problemów 

społecznych i zdrowotnych dotykających zarówno osoby dorosłe, dzieci  

i młodzież. Osoby nadużywające alkoholu przejawiają poważne zaburzenia  

w sferze funkcjonowania w wielu różnych płaszczyznach życia, do których 

zaliczyć można m.in.: sferę społeczną, rodzinną i zdrowotną a także 

ekonomiczną. Alkohol w szkodliwy sposób oddziałuje  na cały ludzki 

organizm. Upośledza zarówno zdrowie fizyczne i zakłóca funkcjonowanie 

psychiczne człowieka, prowadząc w konsekwencji między innymi do: prób 

samobójczych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości czy też różnych 

rodzajów chorób psychicznych.  

W ostatnim czasie obserwuje się także poza alkoholizmem wzrost zjawiska 

przemocy w rodzinach. Niejednokrotnie zdarza się, iż przemoc domowa  

i alkoholizm współwystępują ze sobą. Są to problemy bardzo trudne, wymagają 

prowadzenia systematycznych, wielopłaszczyznowych działań. 

 

W tym celu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji  

następujących działań: 

 zwiększenia skuteczności pomocy rodzinom doświadczającym problemów  

przemocy domowej i problemów alkoholowych poprzez uruchomienie punktu 

poradnictwa specjalistycznego, świadczącego pomoc psychologiczną  

i prawną. 

 udzielanie wsparcia: psychologicznego, terapeutycznego poprzez udział 

w grupach wsparcia:  

- ofiar przemocy w rodzinie 

- osób sprawujących rodzinne formy opieki zastępczej 

 wspierających, profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci z rodzin 



alkoholowych i doświadczających przemocy domowej, w tym dzieci aktualnie 

przebywających w rodzinach zastępczych, poprzez przeprowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych dla w/w dzieci. 

 profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na 

terenie Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego mających na celu, m.in.: ochronę 

młodzieży przed uzależnieniem i jego konsekwencjami. 

 

Wyżej wymienione działania wpisane są do Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Śląskim 

na lata 2011- 2015 

 

Realizacja w/w zadania jest finansowana ze środków budżetu 

Województwa Śląskiego oraz budżetu Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego. 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapraszamy mieszkańców powiatu do skorzystania z konsultacji oraz poradnictwa prawnego  

i psychologicznego świadczonego w punkcie poradnictwa specjalistycznego, w Lędzinach, 

przy ul. Lędzińskiej 24. 

 

KONSULTACJE I PORADNICTWO PRAWNE: 

wtorek, środa w godzinach od 15:30 do 19:00 

listopad grudzień 

 

06.11.2012r 

07.11.2012r 

13.11.2012r 

14.11.2012r 

20.11.2012r 

21.11.2012r 

27.11.2012r 

28.11.2012r 

 

04.12.2012r. 

05.12.2012r. 

11.12.2012r. 

12.12.2012r. 

 

 

 

KONSULTACJE I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: 
 

wtorek, czwartek w  godzinach od 16:00 do 19:30 

piątek w godzinach od 14:00 do 19:00 

październik listopad grudzień 

 

26.10.2012r. 

30.10.2012r. 

 

02.11.2012r. 

06.11.2012r. 

08.11.2012r. 

09.11.2012r. 

13.11.2012r. 

15.11.2012r. 

16.11.2012r. 

20.11.2012r. 

22.11.2012r. 

23.11.2012r. 

27.11.2012r. 

29.11.2012r. 

30.11.2012r. 

 

 

04.12.2012r. 

06.12.2012r. 

07.12.2012r. 

11.12.2012r. 

13.12.2012r. 

14.12.2012r. 

18.12.2012r. 

20.12.2012r. 

 

 

 
 


